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In apărarea sănătății copiilor
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Din două în două 
săptămini, joia, copiii 
din cartierul Dimitrov 
se adună cu multă zarvă 
pe stadionul Jiul pentru 

' a primi coletele parașu- 
: tate de un avion. Puțini 

dintre acești copii știu 
însă că medicamentele 
din aceste colete sint me
dicamente trimise chiar 
pentru apărarea sănătății 
lor.

In țara noastră ocroti
rea sănătății constituie o 
grijă permanentă. De 
pildă, pentru cunoașterea 
stării sănătății fiecărui e- 
lev, se întreprind anual

consultații generale și se 
fac fotomicroradiografii. 
Numai în luna mâi prin 
fața aparatului Rontgen 
de la policlinica din Pe
troșani au trecut 3.670 
copii. Din toți doar doi 
au fost găsiți bolnavi. 
Desigur ei au lost trimiși 
la sanatorii speciale. Ast
fel, acest mijloc deosebit 
de eficace de a cunoaște 
afecțiunile pulmonare și 
cardiace dă posibilitate 
medicului Diaconescu Eu
gen ca intr-un timp foar
te scurt să cunoască sta
rea sănătății la sute de 
copii.

w

Cea mai tînără secție a Uzinei elfectrice din 
Vulcan este secția de investiții. Ea înmănunchează 
rZidari, dulgheri, lăcătuși, sudori.
\ IN CI.IȘEU: Șeful secției de investiții, tova
rășul Boldiog Andrei (stînga) împreună cu mun
citorul Grosu Viorel,, discutînd despre 
mele ce frămîntă colectivul secției.
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Minerul șef de brigadă Ghioancă Sabin de la sectorul 111 
al minei' Lupeni a înscris o nouă pagină în> lupta pentru mai 
mult cărbune cocsificabil și de bună calitate, preluînd valo
roasa inițiativă a minerilor de la Teliuc și aplicînd-o la specifi
cul minelor din- Valea Jiului.

Acum inițiativa „Nici un vagonet de cărbune rebutat" se 
aplică cu succes nu numai de minerii din brigada lui Ghi
oancă Sabin, ci și de celelalte din sectorul III al minei Lupeni.

IN CLIȘEU: O parte din frontaliștii lui Ghioancă Sa
bin în fața graficului de producție din curtea minei.
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Hlllfl „Necazuri1
ф Acum, fie că-s plecați mulți
♦ vulcăneni din localitate, fie că
♦ sint mai puțini, cert e că cei ple- 
Z câți au început să „bombardeze"♦ ... « ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
* ce răspunde de sectorul blocuri. 
« Aci, locatarii-s noi, cum sînt și
* blocurile de altfel. Aici mai ieri
♦ factorul vedea cîte un bloc in
• finisare, ca după o zi sau două să
* vadă deja perdeluțe și mușcate
♦ la geamuri, semne sigure că noile
♦ apartamente și-au primit stăpînii.
• Și nu-i poți cunoaște dintr-o 
« data pe toți cîți s-au mutat în 
J Zecile de apartamente. Asemenea
♦ „necazuri'} au și factorii din cele-
* lalte sectoare. Numai .ce se trezesc 
« că sosește ta oficiu cîte un teanc 
J de scrisori și ilustrate expediate 
«♦ ♦ ♦ «♦ « «

♦ 
♦

♦ ___ ____ _ ______

• și prietenii rămași acasă de bu- 
J curia celor ce-s plecați la odihnă.
• Și dacă ar sosi vederi numai de
• la cîțiva treacă meargă dar sînt
• tare mulți plecați la odihnă și•

pe cei de acasă cu scrisori și 
ilustrate de prin toate colțurile 
țării, incit factorii poștali nu mai 
prididesc cu distribuirea corespon
denței. Deși are un teritoriu mai 
restrîns, mai greu e de factorul

de una și aceeași persoană și din 
aceeași localitate. Experimentați, 
factorii știu precis că în aseme
nea cazuri e vorba de cei plecați 
la 
ce 
H 
se
timp spre a se t bucura și rudele

odihnă în frumoasele stațiuni 
împînzesc patria noastră. Or 
multe, scrisorile, dar factorii 
străduiesc să I le distribuie la

Ut- ♦

te aduc bucurii:
♦ 

fiecare ține să-i pună la curent J 
pe cei rămași despre minunatele • 
zile pe care- le trăiește.

Gorgy Dionisie e muncitor 
depozitul de lemne al minei, 
trimis vederi de la Sinaia — 
acolo unde în trecut doar, cel mal 
mare jefuitor și tiran, regele, >și * 
petrecea „odihnă" în orgii și 
desfrîu.

Szabo Iosif, miner la sectorul 
111 a trimis ilustrate de la Tuș- 
nad, minerul Jijan Zoltan — de 
la Eforie, vagonetarul Bodescu 
llie — de la băile JAictoria", 
tehnicianul Pas cu loan — de la 
Herculane. Numărul celor din 
Vulcan ce trimit vederi din diferi
te stațiuni balneo-climaterîce e 
mare. El se ridică la multe sute 
anual.

Odată, cu începerea vacantei 
de vară a elevilor, la ilustratele 
trimise de cei mari se vor adă
uga și cele expediate de copiii 
care vor petrece vara în tabără 
la Năvodari sau în alte tabere.

Prea multe scrisori și ilustrate 
produc „neplăceri" factorilor poș
tali din Vulcan. Și totuși sînt ne
plăceri care le fac plăcere. E plă
cut să duci altora vești ce le pro
duce multă bucurie. De cînd cu 
vremurile noi, veștile plăcute spo- $ 
resc an de an necontenit, ele nu ♦ 
sînt anunțate numai prin scrisori, * 
ilustrate, ziare, radio și reviste ci *

* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

Viață nouă la Cîmpu lui Neag
Drumurile vieții muncitorilor forestieri Matei 

loan și Matyaș Gheza din comuna Cîmpu lui Neag 
sînt asemănătoare. Amîndoi au avut în trecut 
un trai plin de umilințe și mizerie, amîjîdoi și-au
înălțat fruntea spre demnitate și -și-au luminat 
ochii de bucuria traiului îmbelșugat abia în zilele 
regimului democrat-popular.

Intr-o după-amiază din aceste zile, Matei și 
Matyaș stăteau alături în sala clubului exploa
tării forestiere din Cîmpu lui Neag, Vizionau 
film a cărui jurnal era închinat muncii pline 
abnegație a muncitorilor forestieri.

Cei doi cîmpeni păreau că trăiesc alături 
muncitorii de pe ecran. După ce au ieșit de 
film au început să povestească.

— Ți-aduci aminte Gheza ? Uite așa a crescut 
și s-a întărit și exploatarea noastră în anii scurși 
de la naționalizare.

— Da spuse Gheza baci. înainte vreme noi, un
gurii, trebuia să lucrăm într-o parte a exploatării, 
iar voi romînii în alta, cică n-aveam ce căuta în 
același loc, eram de două „nații", cum spuneau 
împilatorii. Dar aurul pe саге-l sțprceau din su
doarea noastră, chit că eram romîni sau ma
ghiari, trecea în aceleași buzunare fără fund ale 
exploatatorilor, fie romîni sau de alte nații.

Astăzi muncim împreună, romîni, unguri, ger
mani urmărind același scop : să dăm patriei cît 
mai mulți bușteni și material pentru mobilă și 
construcții, să valorificăm cît mai bine lemnul. 
După puțin timp Matyaș Gheza continuă.

— Ioane, deseori stau și mă gîndesc cît de mult 
s-au schimbat' muncitorii din sectorul nostru fo
restier în ultimii ani! Cît s-a îmbunătățit traiul 
nostru ! Locuințe omenești în locul colibelor, școa
lă pentru copii, club, apărate de radio, cinemato- 
grrf și spectacole prezentate de brigăzile artis
tice ale cluburilor și căminelor culturale din îm
prejurimi. Și-apoi dștigurite. Știi -ce cîștig «a . 
realizat luna trecută ? Peste două mii două sute. 
Și nu-s singurul care am dștigat un salariu așa 
de frumos. Ca mine sînt mulți. Tot mai mulți’ 
sînt acei care se alătură luptei pentru o cît mai 
bună valorificare a lemnului. Dar la ce să ți le 
spun pe toate astea, căci1 le știi tot așa de bine 
ca și mine.

— Cum să nu le știu, doar și eu am avut aceeași 
soartă în trecut, iar acum sînt cinstit și prețuit 
așa cum sînt toți cei ce muncesc diin țara noastră.

...Seara se lăsă peste Cîmpu lui; Neag. In casele 
muncitorilor forestieri s-au aprins luminile elec

trice. De undeva de aproape, 
printr-o fereastră deschisă, răz
bate în noapte o melodie lină. 
Matei și Matyaș o ascultă cu 
plăcere. Cînd muzica a. încetat, 
cei doi prieteni își, strînseră cu 
putere mîinile și se despărțiră 
apucînd fiecare drumul spre casa 
unde îi așteptau cei dragi, soția 
și copii.

Calitatea la Ioc de cinste

prin tot ce ne înconjoară'.
D. CR1ȘAL'
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Șeful de briga-dlă Farkaș loan 
însoțit de ortacii din schimb se 
îndreaptă grăbit spre locul de 
muncă< Coborînd cu colivia spre 
adîncuri Farkaș se adresă orta
cilor :

— Băieți, astăzi 
dăm fest! Nu uitați 
litate...

Oamenii îl priviră 
care i-a răspuns 
Niculiță loan.

— Apăi și ieri 
de tone pesite 
plan. Și încă ce 
cărbune! Curat 
ca Jaurul. . .

i Qa. .dar as-- 
. tăzi să dăm mai

mult și mai bun ca ieri. Sîntem 
în întrecere cu celelalte brigăzi 
din Sector. Nu vreți să le-o luăm 
înainte ?

— Vrem, cum să nu vrem — 
au răspuns ortacii.

Colivia se opri brusc.' Discu
ția n-a mai continuat. înaintau 
tăcuți pe galerie spre locul de 
muncă. Ajuns în abatajul came
ră nr. 311 brigadierul măsură 
cu privirea frontul rămas de la 
schimbul anterior apoi îi spuse 
fiecărui'a ce are de făcut. Și mun
ca începu. Cărbunele proaspăt 
tăiat scînteia ușor la lumina 
lămpilor. Cărbune mult și bun. 
Ortacii lui Farkaș nu mai pri
dideau cu lucrul. Pe fiecare aripă 
cîte un miner dobora bulgări 

'mari cu picul, alții înarmați cu 
sape trăgeau cărbunele direct în 
rol. Cu toate că abatajul era 
proaspăt atacat,, lîngă rol se 
strînsese o grămadă de șist, semn 
că minerii țin la calitatea pro
ducției.

— Din abatajul ăsta o să iasă 
un cărbune prima — se adresă 
un ortac brigadierului Farkaș.

trebuie să-i 
însă de ca-

curioși. Cel 
a fost minerul

am dat vreo 20

Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pehtru șist vizibil

— Musai să fie așa. Doară nu 
degeaba ne-am însușit inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune re
butat pentru șist vizibil". Tre
buie să acordăm cea mai mare 
grijă alegerii șistului. El va fi 
încărcat în vagonete separate pe 
care se vor pune mărci speciale. 
Acei care vor alege așa cum tre
buie șistul din cărbune vor fi pre- 
mia.ți de conducerea sectorului. 
Nu mai vorbesc că ei vor fi tre- 
cuți și la panoul fruntașilor pen

tru calitatea pro
ducției.

• ...In fața clădi
rii administra- 

. five a sectorului 
I Cimpa-Lonea 

se află un panou unde sint în
semnate rezultatele obținute în 
întrecere de către brigăzile de 
mineri din sector. ■Pe acest panou, 
la loe.de frunte, este trecut numele 
comunistului Farkaș Ioan, In drep
tul numelui’ este scris că în pri
ma decadă a lunii iunie brigada 
și-a depășit planul 
de cărbune și că 
nici un vagonet 
tru șist vizibil.

Și realizările 
aici. însuși brigadierul spunea:

— Avem posibilitate să dăm ; 
cărbfne mai mult și de calitate 
superioară. Și vom da, mai ales 
că aceasta este hotărîrea fiecărui 
ortac din 
duc.

nu 
de

nu

cu 100 tone 
i s-a rebutat 
cărbune pen-

se vor opri

brigada pe care o con-
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Librăria noastra dm Petnia s-au pus m vmzare mit de 
bilete de tragere pentru „Cartea cu premii", toate cu cîștiguri. Zil- 
nic tovarășa Beșleagă Maria, responsabila acestei unități distribuie 
zeci de cărți și alte obiecte utile cîștigate de concurență.

lată-le în clișeu pe tinerele Meșter Marf a, .> Mgldovan Leontina 
și Zaharia Sofia, animate de dorința de a-și forma ăte o, bibliotecă 
personală, cumpărîndti-și bilete de tragere puse în vînzare de respon
sabila librăriei (dreapta1).

Realizări ale tinerilor 
preparatori

Intr-o recentă ședință organizată 
de comitetul U.T.M. de la pre- 
parația Petrila cu secretarii or
ganizațiilor U. T. M. din secții s-a 
analizat munca utemiștilor din ca
drul preparației în vederea obți
nerii de noi succese în îmbunătă
țirea preparării și sortării cărbu
nelui.

In ședință a reieșit că tinerii 
de la preparație, în deosebi cei 
din echip'ele de întreținere au 
obținut însemnate economii prin 
reducerea consumului de materia
le, recuperînd o mare cantitate de 
table de fier, profile de fier și 
alte materiale la reparațiile cu
rente.

Reparațiile au fost în ultimul 
timp de bună calitate, evidențiin- 
du-se mai ales tinerii din echipele 
conduse de tov. Matei Vaier, 
Hogh Iosif; și Miu Constantin, 
icare prin reparațiile executate au 
prelungit durata de funcționare a 

4 instalațiilor.
In ședință au fost stabilite mă

suri menite să ducă la îmbunătă
țirea activității tinerilor privind 
întreținerea instalațiilor de prepa
rare și îmbunătățirea procesului de 
producție.

A. RAKOCZI
GH. ECOBESCU / 

corespondenți /

loe.de
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POSTURILE UTEMISTE DE CONTROL — LA DATORIEI
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PRINCIPALUL OBIECTIV: 
Imbuuitițlroa muncii tineretului

In oricare întreprindere, ex
ploatare minieră sau șantier 
..I merge te intlmpină »■ 

8 celeași cuvinte ale unul p«- 
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Va mai întîrzia Ivan 
de la lucru ?

ale unul pa* 
simplu і Pos- 

control. Aceste 
rol important Itt

nou modest, 
tul utemist de 
porturi au un ________
Îmbunătățirea muncii tinerilor 
li producție. Colectivelor lor, 
formate din utemișt*cu iniția
tivă, te revine sarcina de răs
pundere de a milita pentru creș
terea aportului tinerilor mineri 
și muncitori Ia înfăptuirea o 
biectivelor economice elaborate 
de cel de-al lll-lea Congres al 
P.M.R. Posturile utemiste de 
control trebuie să oglindească 
experiența pozitivă a brigăzilor 
și colectivelor de tineri, contri
buind astfel la generalizarea el, 
să, scoată la iveală lipsurile în

8 rilo-r tineri, să propună măsuri

8 lor semnalate, să contribuie ta

8 
î 
6 
8
S
» ____ _____ ______
8 activitatea minerilor și muncito- 
8 rilo-r tineri, să propună măsuri 
8 concrete de înlăturare a lipauri- 
8 lor semnalate, să contribuie Ia 
g creștera combativității tinerilor 
g împotriva indisciplinei, risipei, a 
8 neglijenței față de calitatea pro- 
S ducției. Un post utemist de con- 
® trol își trăiește cu adevărat vla- 
g ța atunci dnd el vine zi de zi 
X în sprijinul activității tinerefu- 
c luL
§ Ținind seama de faptul că in 
S cadrul exploatărilor carbonifere 
g fi a celorlalte întreprinderi din 
g Valea Jiului lucrează un mare 
g număr de tineri, posturile ute- 
2 miște de control, sub îndruma- 
g rea atentă a
g U.T.M., pot aduce contribuții de 
8 teamă la îndeplinirea sarcinilor 
8 ce Stau în fata întreprinderilor. 
I Mai ales în direcția imbună- 
I tățiril calității producției — o- 
g biectiv central ce stă în fața to- 
в lectivelor de mine și întreprirt- 
I derl — posturile utemisfe de 
g control pot aduce o contribuție 
g de seamă. Articolul scurt, dar 
I concret, bazat pe fapte, carica-

organizațiilor

3 
ture, versul satiric, tată armele 8 
eu crte lupii postul utemist de 8 
control.

In Valea Jiului numeroase 
porturi utemiste de control au 
obținut o experiență prețioasă 
In Activitatea lor. Mal ales li
nele posturi da la atelierele me
canico dă minelor, Filatura Lu
peni, termocentrala Pa roșe ni vin 
zi de zi în sprijinul tinerilor, 
dezvăluind lipsuri ți fădnd pro
puneri concrete, rtătîird In ce 
direcție trebuie să acționeze ti
nerii pentru a munci la nivelul 
sarcinilor încredințate.

Sînt insă posturi utemiste de 
control care rtu-și trăiesc viața, 
fie din cauză că colectivele lor 
sînt inactive, fie din cauză că 
nu este înțeles specificul activi
tății lor. Postul utemist de con
trol nu este nici gazetă de pe
rete — așa cum se întimpll cu 
uflde de la minele Aflinoasa, 
Lonea, nici panou de afișaj. Ele 
au fost create Cu scopul de a 
combate lipsurile tinerilor, de a 
crea o puternică opinie de masă 
împotriva tendințelor de chiul, 
lucrului de mîntulală. risipei, 
lipsei de grijă față de avutul 
obștesc de а ѵёп! în sprijinul 
tinerilor fn producție. Se con
stată însă că unele dintre ele 
Se preocupă de o serie de aspec
te ale vieții de organizație, țin 
să fie prezente cu ediții închi
nate diferitelor aniversări, pu
blică articole pe teme Interna
ționale, neglijînd scopul lor 
principal, concret, anume de a 
ajuta tinerii să-și îndeplinească 
mai bine sarcinile lor In pro
ducție. Iar comitetele U.T.M., 
mti ales cele de la Lupeni, Arii 
noasa, Lonea, se mulțumesc cu 
făptui că la gazetele posturilor 
utemiste de control apar ditl 
cînd fn clnd articole — indife
rent pe ce teme — fără să ta 
măsuri ca ele să se încadreze Cu 
adevărat în protilul activității 
lor.
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Critica concretă — iată prin
cipalul mijloc prin care postul 
utemist de control din cadrul 
A.C.R.E. Vulcan caută să-i ajute 
pe tineri să muncească mai bine. 
Tînărul muncitor Vlad Aurel ca
re se obișnuise să lucreze de mîn- 
tuială, dînd deseori rebuturi, a 
fost „eroul” unor articole publi
cate Ia gazeta postului. Acum 
muncește ceva mai bine, lenchin 
Georgeta dă și ea deseori de lu
cru postului utemist de control, 
deoarece dovedește indisciplina și 
„sare ca arsă” atunci cînd cineva 
caută să-i atragă atenția.

„Țepii” unui articol critic au 
fost îndreptați recent împotriva 
unor apucături înapoiate ale tî- 
nărului Ivan Constantin. De cite 
ori a fost solicitat să participe 
la acțiuni de muncă patriotică 
el a promis, dar nu a venit. Și-a 
făcut, în plus, o adevărată fairpă 
din a întîrzia de la lucru, în- 
greunînd realizarea planului.

„Ce tematică să aibă viitoarele ediții ale posturilor utemiste de 
control ?“ — iată obiectivul discuției purtate de tov. Verdeț Gheor- 
ghe, secretarul organizației U.T.M. de 1a prepareția Petrila, cu tov. 
Beac Vasile, Zlatțki loan, Rakoczi Adalbert șl Șerba-п Gheorghe, 
responsabilii posturilor utemiste de control dini secțiile preparațlel.

----- ------------O-----------------
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In sprijinul tinerilor din secție
Matin, Predoi loan, Manta Ange
lica, fruntași în îmbunătățirea ca
lității producției precum și me
todele lor și a criticat totodată și 
pe cei codași. Ultima caricatură 
îl critica pe tînărul Veg Eugen 
care din neatenție â tebutat un 
ax.

Iată doar câteva aspecte din 
munca postului utemist de control 
din secția mecanică a U.R.U.M.P., 
post care a dștigat aprecierea co
lectivului pentru ajutorul pe cate-1 
dă organizației U.T.M., conducerii 
secției la mobilizarea tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

In secția mecanică de la 
U. R. U. M. P. luarează cca. 
100 de tineri. Aproape toți sînt 
utemiști. Aici se execută piese de 
schimb pentru exploatările minie
re. Se cere deci ca fiecare tînăr 
să muncească cu conștiinciozitate, 
să-și termine la timp comenzile, 
să dea lucrări de bună calitate. 
Tocmai aceste obiective sînt urmă
rite de colectivul postului utemist 
de control din secție.

Membrii postului sînt împărțiți 
pe hale : tov. Micu Dumitru, res
ponsabilul postului U.T.M. răspun
de de hala mecanică, tov. Tarafu 
Maria de laboratorul mecanic, tov. 
Dincă Viorel de hala mecanică- 
ajustaj, iar tov. Constantinescu Ni- 
colae de atelierul de forjă. Astfel 
împărțiți, membrii poetului se in
teresează de activitatea tinerilor. 
Cînd apare un caz de indiscipli
nă, sau vreun rebut colectivul se 
adună într-o scurtă consfătuire și 
stabilește măsuri pentru publica
rea constatărilor la gazeta postu
lui.

Iată un caz :
Colectivul postului a fost sesi

zat că unul din tinerii din secție, 
tov. Știr Traian, nu folosește pe 
depline cele 480 de minute, plea
că cu cîte 15—30 minute mai 
repede de la locul de muncă. A 
doua zi dimineață la gazeta pos
tului a apărut o caricatură care-1 
înfățișa pe tînărul Știr în fața cea
sului de pontaj cu mult înainte de 
terminarea lucrului. Caricatura a 
stîrnit .mare haz în rîndul tinerilor, 
iar tînărul Știr și*a recunoscut gre
șeala și de atunci folosește din 
plin timpul de lucru.

Colectivul urmărește cu multă 
atenție îmbunătățirea calității pie
selor lucrate de tineri. Gazeta pos
tului a publicat materiale prin care 
populariza pe strungarii Gomboș

consacrat ar
ticolul pe care tovarășul Țintea 
Petru (vezi clișeul), responsabi
lul posttilui, îl afișează acum.

Va maî întîrzia Ivan de la lu
cru ?. — iată întrebarea pe care 
tov. Țintea și-a pus-o afișînd ar
ticolul la gazeta postului.

Pozitiv este de asemenea fap
tul că tovarășii din colectivul 
postului utemist de control, biroul 
organizației U.T.M. urmăresc e- 
ficacitatea criticilor apărute la 
gazeta postului, organizează dis
cuții în jurul materialelor publi
cate.

Probleme inii tare postul utemist й Mol 
іпйгеше atenția £ 

de tinerii muncitori, fără să spu
nă nici un cuvint dacă ele slat 
îndeplinite sau nu. Al treilea ar
ticol e într-adevăr critic, dar... la 
adresa colectivului postului ute
mist de control, care în ultima 
vreme și-a neglijat sarcinile. Și 
atît.

E adevărat, majoritatea tineri
lor sectorului sînt muncitori harnici. 
Dar mai sînt lipsuri, asupra cărora 
postul utemist de control trebuie 
să-și îndrepte atenția. De ce tână
rul muncitor Pali Eugen e absent 
mereu la acțiunile brigăzilor de 
muncă patriotică ? De ce tov. Bc- 
lci Mihai nu-și îndeplinește unele 
sarcini în producție ? In sector ,,șe 
simte necesitatea organizării cer
curilor «de ridicare a calificării, dat 
acest lucru se tărăgănează. Mai 
slot deficiențe și în privința ca
lității unor reparații și revizii. De 
ce aceste probleme, care ar tre
bui să stea în atenția postului u*- 
temist de control, sînt uitate ?

Organizația U.T.M., îndrumată 
de organizația de bază de partid, 
e datoare să ia măsuri pentru da 
postul utemist de control să-și /în
drepte atenția spre felul în care 
muncesc tinerii și să-i ajute să 
fie la înălțimea sarcinilor.

tl

tremie să-și
G&2&tA postului, utemist de con

trol din sectorul ѴШ electrome
canic al minei Petrila se află așe
zată chior in atelier. Frumoasă, 
lucrată cu gust, completată cu ar
ticole, gazeta postului te atrage 
să-i citești conțindtul. Și Intr-ade
văr te aștepți să afli lucruri inte 
resante. Tinerii sectorului electro
mecanic execută lucrări importan
te pentru bunul mers al procesu
lui de producție în mină : repara
ții și revizii ale instalațiilor de 
puțuri, pompe, țrolii, crațetc, lo
comotive etc. Cum Iși îndeplinesc 
tinerii mecanici sau electricieni sar
cinile în producție ? Ce trebuie 
făcut pentru ca munca lor să fie 
mereu mai rodnică ?

Postul utemist de control, din 
al cărui colectiv fac parte tovarășii 
Cosma Rudolf, Ilincuță Marin fi 
Ftecău Ștefan nu dă răspuns la 
aceste întrebări, nu reflects mun
ca tineretului de aici. De ce ? Pen
tru că dintt-o lipsă de orientare, 
gazeta postului utemist de control 
tratează alte probleme. Așa se 
face că unul din cele 3 articole 
este consacrat sărbătoririi Zilei in
ternaționale a copilului 1 iunie, 
deși este știut că posturile ute
miste de control au fost create 
exclusiv pentru a trata problemele 
de muncă ale tineretului.

S-ar fi părut la prima vedere 
că cel de-al doilea articol, intitu
lat „Probleme ce frâmîntă tinere
tul secției noastre” vine să umple 
acest gol. Dar și de data aceasta 
constați că articolul se rezumă la 
însușirea unor angajamente luate

V

că obiectivul 
socialiste în

central 
rîndul

I. SZIGHtTl 
corespondent
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Cînd sc vo vorbi despre calitatea cărbunelui ?
Este știut 

al întrecerii
minerilor din Lupeni, ca și de la 
alte exploatări, este îmbunătăți
rea calității cărbunelui. Or toc
mai de acest lucru —- mobiliza
rea tinerilor la îmbunătățirea ca
lității cărbunelui — este negli
jat de posturile U.T.M. Cu ex
cepția postului U.T.M. din sec
torul I B, care în urmă cu două 
luni a publicat articolul „Calita
tea cărbunelui — una din sarci
nile principale ale minerilor”, la 
nlcî una din gazetele posturilor 
utemiste de control nu sînt ex-‘ 
puse materiale pe tema calității 
producției.

In cursul lunii mai. sectoarele 
I В, II, IV В și V sud au extras 
o producție cu un conținut de ce
nușă peste norma stabilită. La 
acest neajuns au contribuit șl nu
meroase brigăzi de tineret. Prin
tre acestea se numără, dte pildă,

cele din sectorul I B, condpse 
de tov. Grunzăreanu Emanoil, 
Peter Carol, Sălăjan Dănîlă. Pos
tul utemist de control din acest 
sector (responsabil tov. Vilt Gri- 
gore) nu și-a fixat însă ca o- 
biectiv să urmărească cauzele ca
re determină ca producția aces
tor brigăzi să fie de slabă cali
tate, să vină cu propuneri. In a- 
ceastă situație se găsesc și pos
turile U.T.M. din sectoarele II, 
IV В'și V sud. Cele mai bune re
zultate în privința îmbunătățirii 
calității producției s-au obținut 
în sectorul III. în frontalele că
ruia minerii au lansat inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat”. Postul U.T.M. din sector 
ar fi putut scoate o ediție (prin 
care să popularizeze experiența 
brigăzilor de tineret.în îmbunătă
țirea calității producției. Acest 
lucru a fost însă neglijat. Ga
zeta postului stă de mai multă

• ♦ • 
♦ 
î

f

2
♦
♦

1

: SARCINI
• Pentru ca toate posturile 
s temirte de control să militeze
♦ pentru îmbunătățirea activității 
•tinerilor în producție, este ne- 
J cesar să se ia anumite măsuri.
J In primul rind, colectivele pos- .
* turllor trebuie instruite de or- j 
I ganizațlile U.T.M. pentru a-și 
’ îndrepta principala atenție spre 
» cele mai arzătoare probleme ale 
f colectivelor minelor și întfeprin- 
ț derilor noastre : calitatea pro-

’*■. j ducției, întărirea disciplinei în 
fc muncă, combaterea risipei, a lip-

— ^... „„ ...... .u ^.Bu- • seî de grijă față de mașini și
ratiță de multă vretne de tineri, j unelte realizarea de economii. »
De pildă la gazeta postului din » Colectivele posturilor utemiste î
sectorul 1 B, sînt criticați doi ti- î , A . * *
neri care au fost găsiți dormind f de contro1 trebu,e a,utate să fo’ 
în mină la data de... 23 ianuarie î losească în activitatea lor me-
1961, la cel din sectorul VII se ? tode variate: raidul anchetă,
găsesc două articole îngălbenite ț vitrine cu rebuturi, să vină cu 
de vreme cu litere șterse. Inve- ț propuneri concrete pentru îmbu- 
chirea edițiilor este una din cau- ♦ „,S.. ... . ,zele care fac ca interesul tineri- î ™tatirea muncu in sectorul 
lor față de gazetele posturilor să I unde îșl desfășoară activitatea, 
fie scăzut.

Posturile 
de la mina 
din cele mai importante obiective 
în munca colectivului exploatării Z controL vor constitui un impor- <
— îmbunătățirea calității cărbu- I tant mijloc de educare a tineri-!
nelui — neajuns ce trebuie re- 2 lor în producție, de intensifica- ;! 
mediat în cel mai scurt timp de • re a luptei lor pentru îndepti- ■ 
către comitetul U.T.M. al exploa- • nirea sarcinilor economice. • 
tării. *

vreme goală, fără nici un articol.
La celelalte gazete ale postu

rilor U.T.M. de control se ț. 
sesc articole și caricaturi înve
chite care au fost citite cu sigu-

u-

:
î
•
A
♦

î
*
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concrete pentru îmbu

• O mare atenție trebuie acordată 
utemiste de control J operativității, combaterii la timp 

Lupeni neglijează una î a lipsurilor ce se ivesc.
2 Astfel, posturile utemiste de

1
i
1* 
î
1
2



STEAGUL RO6U

Din activitatea comitetului de partid 
al minei Petrila

Grupe de partid 
pe schimburi

Una diri măsurile importante 
luate de comitetul de partid al 
minei Petrila în vederea îmbu
nătățirii activității organizățîi- 
lor de bază, este constituirea 
Trupelor de partid pe schimburi 
în cadrul sectoarelor subterane 
Astfel au fost constituite 33 gru-

• bir de partid.
In sectorul III, de exemplu, au 

fost înființate 4 grupe de partid : 
3 grupe formate din membri și 
candidați de partid mineri și teh
nicieni, care lucrează pe schim- 

. buri și o grupă de partid din ca- 
.« fac parte membrii de partid 
care lucrează numai în schimbul 
I. Organizatori ai grupelor de 

- oarfid din acest sector au fost 
aleși tovarășii Starna Ioan, Cos- 
tea Traian, Напе Vasile și ing. 
Felea Liviu.

— Formarea grupelor de partid 
pe schimburi — spunea tov. Do- 
brican Traian, secretarul comite 
tului de partid al ruinei -- este 
o măsură importantă, menită să 
ridice capacitatea organizațiilor 
de bază pentru mobilizarea co
lectivelor sectoarelor respective 
1a firfăptuirea sarcinilor econo
mice, pentru activizarea tuturor 
membrilor și candidaților de 
partid și întărirea vieții de partid.

Odată cu constituirea lor, co- 
fflitetu1 de partid a preconizat 
măsuri pentru ca grupele de 
partid să desfășoare o activitate 
Susținută pentru aplicarea în 
viață a măsurilor și hotărîrilor 
adoptate de organizațiile de bază 
pentru îndeplinirea angajamente
lor de întrecere, realizarea sar
cinilor repartizate membrilor și 
tafldidaților de partid, combate
rea lipsurilor care frînează mun
ca în schimburile respective.

In acest scop, comitetul de 
partid va organiza, în zilele care 
urmează, instruirea organizatori
lor grupelor de partid pe schim
buri

r Pentru pregătirea 
\ lucrărilor plenarei

' In cursul acestei luni comite
tul de partid al minei Petrila Va 
analiza în cadrul unei plenare 
munca desfășurată de comitetul 
U.T.M. pentru mobilizarea tine
rilor mineri și muncitori la creș
terea producției și productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
Cărbunelui și reducerea prețului 
de cost, preocuparea organizații-

i De te numai htâ sectoare ?
Colectivul sectorului V de la 

mina Lonea a căpătat o bogată ;
j experiență in ceea ce privește în- 
j deplinirea ritmică a pianului de j 
J producție. Condițiile bune de lu- ' 
J cru în abataje ca și extinderea tn- i 
( trecerii pe profesii au făcut ca , 
S planul pe sectar să fie depăștt ' 
i în această lună cu 858 tone de j 
î cărbune. îmbucurător este, de ase- j 

menea, faptul că productivitatea ' 
5 muncii a crescut în acest timp pe $ 
J sector cu 10,3 la sută față de s 
•[ plan.
J Un frumos rezultat l-au dobîn- > 
■' dit și minerii sectorului I care au s 
i extras tn această lună mai mult < 
/ de 200 tone de cărbune peste > 

1І*' plan, producția dată fiind de bu- S 
’ nă calitate.

Dacă aceste două sectoare își ’ 
realizează ritmic sarcinile de plan, < 

■ЯИ același lucru se poate spune ? 
despre restul sectoarelor produc- \ 
ttve de la mina Ltșnea, Muncind < 
sub posibilitățile lor, colectivele > 
sectoarelor II, Ш și IV au rămas s 
în această lună sub plan cu 403, < 
600 și, respectiv, 189 tone de căr- ? 
bune. J 

lor U.T.M. pentru educarea co
munistă a tineretului.

Pentru ca plenară să analizeze 
adînc munca politică în rindul 
tineretului, comitetul de partid a 
constituit un colectiv format din 
9 membri de partid care, pe ba
za unui plan tematic va controla 
în amănunțime munca organiza
țiilor de U.T.M., sprijinul pe care 
organizațiile de partid, comuniș
tii, îl dau utemiștilor pentru îm
bunătățirea activității lor. Pe ba
za constatărilor făcute, acest co
lectiv va întocmi un referat care 
urmează să fie pus în discuția 
plenarei comitetului de partid 
împreună cu un plan de măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii po- 
iitico-educative în rîndul tineri
lor mineri și muncitori.

Astfel pregătită, plenara comi
tetului de partid va constitui fără 
îndoială un prilej de ridicare а 
nivelului activității organizației 
U.T.M. de la mina Petrila.

Activul de partid — 
sprijin prețios 

ai comitetului de partid
Comitetul de partid al minei 

Petrila are în jurul său un actfv 
puternic, format din 82 de tova
răși. Sub conducerea comitetului 
de partid, membrii activului par
ticipă la acțiuni importante me
nite să asigure îmbunătățirea di
feritelor lături ale muncii de 
partid.

O metodă eficientă în munca 
cu activul folosită de comitet este 
atragerea lui la studierea diferi
telor probleme ale muncii de 
partid și economice. Astfel, acti
vul de partid a studiat în ultima 
perioadă mai multe probleme la 
ordinea zilei. Printre problemele 
studiate cu ajutorul activului de 
partid se numără : extinderea a- 
pfîcării tehnicii noi în sectorul de 
investiții, aplicarea normelor teh
nice la lucrările de deschideri. și 
pregătiri, cauzele rămînerii în 
urmă ale unor brigăzi din sec
torul II și măsurile ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea planu
lui la fiecare loc de muncă, po
sibilitățile de intensificare a ac
tivității cultural-educative în ca
drul exploatării etc. r

MINDRIA
„La sectorul de foraj Bărbăteni, 

ne informează într-o scrisoare so
sită la redacție tov. ing. Suciu Se
ver, directorul întreprinderii de 
explorări din Lupeni, maistrul 
sondor Stan loan folosește la son
de freze de sapă de construcție 
specială. Pentru unele terenuri el 
folosește freze cu 5 dinți. Cu 
frezele modificate, consumul de 
plăcuțe vidia se reduce cu circa 
50 la sută, crește viteza mecanică 
de foraj. Prima sondă unde s-a 
folosit noua freză a fost sonda 
5656 Bărbăteni. După exemplul 
lui Stan loan, ne informează co
respondentul nostru, brigadierii Bu
cura Dionisie și Jerca Adrian de 
la sectorul Livezeni folosesc și ei 
freze modificate".

Cele de mai sus reprezintă doar 
un aspect din lupta sondorilor 
Văii Jiului pentru îmbunătățirea 
indicilor tehnici ai forajelor, pen
tru ridicarea nivelului lOr calita
tiv. Activitatea sondorilor în lu
na mai ne furnizează însă și alte 
aspecte ale luptei lor pentru fora
je de bună calitate. In această di
recție obiectivele specifice ale son
dorilor sînt : creșterea vitezei me
canice de foraj, creșterea recupe
rării, reducerea orelor de instru
mentații, reparații și a recarotări- 
lor.

In luna trecută, sondorii de pe 
șantierele Văii Jiului și-au înde
plinit și depășit planul de foraj. 
La sectorul Livezeni s-au forat 
peste plan 208,65 m. de sondă, 
la Bărbăteni — 144,85 m. sondă, 
iar la Uricani aproape 170 m. son
dă. Datorită măsurilor luate pe

fe urmele maurtiiair jplcae

Răspuns concret
Articolul apărut în ziarul 

„Steagul roșu" nr. 3595 din 5 
mai 1961 sub titlul „Scrisoare 
deschisă" se adresa Filialei 
I.C.R.A. Petroșani. Prin el con
ducerea filialei a fost criticată 
pentru nelivrarea Ia timp a unor 
mărfuri către unitățile T.A.P.L 
din raza orașului regional Pe
troșani.

Conducerea Filialei I.C.R.A. Pe
troșani a răspuns redacției că cele 
relatate sînt juste și s-a angajat 
ca pe viitor să lupte pentru apro- 
vizionarea în bune condlțiuni a 
tuturor unităților pe care le de
servește.

Respectarea întocmai a obliga
țiunilor și operativitatea din ul
timele 3—4 săptămîni de care co
lectivul filialei a dat dovadă a- 
rată că angajamentul luat este 
respectat.

Măsuri de remediere
In ziarul „Steagul roșu" nr. 

3574 din 9 aprilie 1961 a apărut 
un articol în care pe lîngă unele 
aspecte pozitive se arăta și fap
tul că în unele magazine con
dicile de sugestii și reclamații 
lipsesc sau nu sînt prezentate la 
cererea cumpărătorilor.

Vizată, conducerea O.C.L. Pro
duse Industriale Petroșani arată 
că în urma constatărilor făcute 
la fața locului de către organele 
sale de control a stabiliț că sesi
zările au fost întemeiate și s-au 
luat măsuri de remediere.

I.L.L. da — I.C.O. ba
Eficacitatea notei critice „La 

fațadă și la spate" apărute în 
ziarul „Steagul roșu" la data 
de;24 aprilie 1961 s-a resimțit 
doar la I.L.L. Petroșani. Pentru 
ridicarea unor resturi de mate
riale și remedierea lipsurilor cu 
privire la curățenie în cartierul 
Gh. Dimitrov, conducerea I.L.L 
Petroșani a luat măsuri imediate. 
Nu la fel a procedat I.C.O. Pe
troșani, care nici pînă în prezent 
nu a luat măsuri pentru a ridica 
zgura și gunoiul depozitate în ju
rul blocului 21. Este necesară oa
re vreo altă intervenție ?

FIECĂRUI
șantiere, rit și în cadrul ateliere
lor centrale din Bărbăteni, son
dorii au avut utilaje bine puse 
la punct, le-au folosit la capa
citate deplină, obținînd astfel vi
teze mecanice mari. Bunăoară, 
sonda 5664 Bărbăteni a realizat o 
viteză mecanică de 188 m. gra- 
nic/lună, sonda 5483 Livezeni a 
obținut circa 198 m. granic/lună,
<»«•*»*»*****»«**»*«*«*««»

La fiecare loc de muncă — 
produse de calitate superioară

iar sondele echipate cu granice 
В 3 din sectorul Uricani au ob
ținut la acest indice de seamă 
valori de 102—185 m. granic/lu- 
nă; Aceasta înseamnă că s-au' fo
rat cu același număr de utilaje, 
folosite rațional, mai mulți metri 
de sondă decât s-a prevăzut.

După o formă de lucru, însu
șită încă în anii trecuți și care pre
vede ca în timpul forajului ^mais
trul sondor să fie la granic, iar 
sondorul la gura puțului" multe 
brigăzi printre care și cele condu
să- de Popescu Dumitru, Vîlceanu 
loan, Ștefănoiu Grigore, Proca . 
Gheorghe, Pițigoi Dumitru, Cio
ban Victor, Negescu Gheorghe au 
recuperat 90—98 la sută din me
trii de sondă forați, adică nu au 
pierdut aproape nimic din coloana 
iitologică a sondelor lor, ceea ce 
înseamnă în ultima instanță cali
tate bună la forajele executate.

„Noi folosim pe scară tot mai 
largă la șantierele noastre utTaje

Maiștrii Florescu loan și Rădescu Ioan sînt inovatori 1» 
preparația Petrila. Primul este autorul mecanizării apărătoarelor 
de la centrifugă — o inovație cu ajutorul căreia se ușurează mult 
munca, înlocui nd u-se un om și realizîndu-se o economie de 40.000 
lei anual. Fotoreporterul nostru i-a surprins pe cei doi maiștri 
studiind tematica de inovații afișată în fața birourilor prepara
ției.

---- ——O----------------------
PES AN T IERUL LUPENI

Urgentarea ritmului lucrărilor — 
problema centrală

In aceste zile de început de 
vară, constructorii de pe șantierul 
Lupeni fac pregătiri pentru a da 
în folosință- primele blocuri din 
noul grup Viscoza III. Cele mai 
înaintate sînt lucrările de finisaj 
de Ma blocurile 23 și 29, avind 
un total dc 56 apartamente mo
derne cu încălzire centrală, insta
lații electrice și sanitare, antene 
de radio și de televizor. Blocurile 
respective sînt complet tenorite in
terior și exterior, iar acum se fac 
drumuri, alei, trotuare și alte a- 
nîenajări exterioare. Paralel tu 
aceasta, sint înaintate și lucrările 
de finisaje la alte blocuri ca 24, 
25, 30 unde, de asemenea, se lu
crează atîț interior cît și exte
rior. ...,,

După aparențe, lucrările pe șan
tierul Lupeni se desfășoară bine : 
la toate obiectivele sînt. oameni 
care execută diferite iperațiuni, 
autocamioanele forfotesc,' transpor- 
tînd materiale 1 Cercetând însă 
graficul de lucrări și cel cu ter
menele de predare a obiectivelor 
respective, reiese însă altceva. De 
pildă, blocul 23 are termen de pre
dare la sfîrșitul lunii aprilie și 
el va fi gata numai la începutul lui... 
iulie. Iată deci la primul obiectiv,

SONDOR
de fotaj de înaltă tehnicitate cum 
sînt granițele ZIF 1200 A, Z1F 
650, B3 și alte tipuri care ne aju
tă să forăm sonde carbonifere mai 
multe, mai repede și cu recuperări 
maxime, ne spunea deunăzi briga
dierul Pițigoi Dumitru. Singura, 
sau aproape singura latură unde 
trebuie să acționăm este atenția 
fată de mersul sondei, adică cu
noașterea amănunțită a utilajelor, 
deci calificarea corespunzătoare, 
Școlile de calificare ale sectoare
lor sînt un prețios ajutor în a- 
ceastă direcție".

Pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe geologice și profesionale 
la I.E.L. trebuie dusă o muncă 
mai susținută, deoarece unele ins
trumentații la sonde, mai ales la 
Livezeni, se datoresc în bună mă
sură pregătirii insuficiente a son
dorilor și chiar a unor sondori- 
șefi.

Condițiile tehnice actuale per
mit sondorilor să obțină succese 
tot mai mari în îndeplinirea pla
nului, în îmbunătățirea calitativă 
a forajelor executate. Cu ajutorul 
organizației de partid, al comite
tului sindicatului, trebuie să se 
creeze o puternică opinie de 
masă pentru forarea unor sonde 
tot mai corecte. Trebuie să se 
ajungă acolo ca fiecare sondă ca- 
rotată mecanic să aibă aceeași co
loană litologică cu aceea rezultată 
din carotajele geofizice și chiar 
mai completă ! Aceasta să devi
nă o chestiune de onoare pentru 
fiecare sondor din Valea Jiului I

Ing. GH. DUMITRESCU 

o intîrZiere de două luni de zile ! 
La fel, blocul 29 are termen de 
predare 31 mai și el va fi gata 
de-abia prin luna iulie — o întâr
ziere de cea. o luna și jumătate ; 
blocul 24, are termen tot 31 mai, 
dar lucrările de finisaj vor fi ga
ta de-abia pe la începutul lui au
gust — deci două luni întîrziere 
de predare față de plan. Și ase*: 
menea întârzieri de 71—2 luni, sînt 
și la celelalte blocuri din acest, 
grup.

Urgentarea ritmului lucrărilor' 
este deci problema centrală pe a- 
cest șantier, care trebuie să pre
dea anul acesta —- pînă la 7 No
iembrie — un grup, de 9 blocuri 
cu 264 apartamente pentru mine
rii din Lupeni. Ce trebuie făcut ? 
In priffltil rînd, echipele de dru
muri să fie trecute la lucru în 
două schimburi. Aceasta va duce 
la o mai intensă folosire a uti-ț 
lajelor ca betoniere, vibratoare și: 
obținerea unui randament dublu,-' 
pînă lă 120 m_p. suprafață drum 
betonat pe zi.

La echipele de finisaje ește ne
cesară comasarea unora mai slabe 
— cum sint cele de tencuieli exte
rioare ale lui Moga loan, Ghebedi 
Iosif și alcătuirea de brigăzi pu
ternice de finisare.

Conducerea tehnică a lotului — 
ing. Mondero Romeo — trebuie 
să dea toată atenția întăririi bri
găzilor de specialitate, asigurării 
aprovizionării cu materiale și con- • 
centrării eforturilor pe obiectivele 
imediate, fără împrăștierea inutilă 
a forțelor de lucru.

Biroul organizației de bază a 
șantierului ar trebui să analizeze 
activitatea conducerii acestui lot 
pe prima jumătate a anului și să 
ia măsuri de remediere a lipsuri- 
rîlor existente pentru a lichida ră- 
mînerea în urmă.

ȘT. M1HA1

Fruntași în munca 
patriotică

Alături de ceilalți tineri din o-, 
rașul Petroșani tinerii dț la U-: 
zina electrică din Petroșani' par-i 
ticipă cu mult elan la acțiunile 
de muncă patriotică inițiate de or
ganizația U.T.M. Tinerii din a- 
ceastă uzină au efectuat în ulti
mul timp sute de ore de muncă 
patriotică Ia diferite lucrări din 
cadrul uzinei, cum ar fi prelun
girea căii ferate interne, reparări 
de drumuri și canale, precum șî 
acțiuni de îngrijire a arboretului 
forestier.

Cele mai frumoase realizări 
le-au obținut tinerii Gruiescu 
Ioan, Lucaci loan și Rîncioagă 
loan care în taberele de lucrări 
silvice de la Voevodu șl Parîn- 
gul au efectuat peste 600 ore de 
muncă voluntară.

N. GIURGIU 
corespondent
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Declarafia lui V. A. ZorinLA KREMLIN

Recepție ш cinstea oamenilor de știința
ințifice, N. S. Hrușciov a subli
niat că dezvoltarea științei a ne
cesitat o modificare a formelor 
organizatorice.

Salutînd pe invitați, M. Kel- 
dîș, președintele- Academiei de 
Științe a U.R.S.S., a declarat că 
oamenii de știință sovietici au 
primit cu satisfacție hotărîrea 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
măsurile în vederea îmbunătăți
rii coordonării lucrărilor de cer
cetări și a activității academiei.

El a subliniat că cele mai bune 
realizări ale științei sovietice, 
cum sînt cele legate de cuceri
rea Cosmosului, au devenit po
sibile datorită unității strînse 
dintre știință, practică, industrie.

La recepție au rostit de ase
menea cuvîntărî eminenți oameni 
de știință sovietici — reprezen
tanți ai diferitelor ramuri ale 
științei, conducători ai academii
lor naționale ale republicilor 
n i on a le.

Expoziție de artă plastică romînească 
la Sofia

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 14 iunie guvernul sovietic 
a oferit la Kremlin o recepție în 
cinstea oamenilor de știință par
ticipant! la Consfătuirea unio
nală a lucrătorilor științifici, ca
re și-a încheiat lucrările. La re
cepție, N. S. Hrușciov a rostit o 
cuvîntare în care a felicitat pe 
oamenii de știință sovietici pen
tru marile lor realizări. El a de
clarat că o mîndrie a oamenilor 
sovietici o constituie faptul că 
în Uniunea Sovietică instituțiile 
de învățămînt superior sînt ab
solvite în fiecare an de un număr 
de ingineri de trei ori mai mare 
decît în Statele Unite ale Ame- 
ricii. >

Referindu-se la hotărîrea Co
mitetului Central al P.C.U.S. și 
a. Consiliului de Miniștri al 
LI.R.S.S. cu privire la îmbunătă
țirea coordonării lucrărilor ști-

NEW YORK 15 (Agerpres). 
La 14 iunie Asociația cores

pondenților acreditați pe lîngă 
O.N.U. a oferit un dlejun în cin
stea reprezentantului permanent 
al U.R.S.S. pe lîngă O.N.U., 
A. V Zorin In declarația făcută 
corespondenților V. A. Zorin a 
relevat că în prezent în fața lu
mii stau anumite probleme care 
trebuie să fie soluționate atît în 
cadrul O.N.U. cît și pe baza tra-

Raul Roa a sosit 
la Praga

PRAGA 15 (Agerpres). —
La 14 iunie a sosit în vizită la 

Praga Raul Roa, ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Cuba.

u-

SOFIA 15 (Agerpres).
La Sofia s-a deschis o expo

ziție de. artă plastică clasică și 
contemporană romînească, care 
cuprinde peste 
celor mai valoroși artiști 
tici.

în. numele * Ministerului 
țămîntului și Culturii, al 
tetului de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea și al U- 
niunii Artișilor Plastici din R.P. 
Bulgaria, expoziția a fost des
chisă de prof. univ. Decico Uzu- 
nov, pictor și membru al Consi-

romînească,
300 lucrări ale 

plas-

Invă- 
Comi-

t
liului de conducere al Uniunii 
Artiștilor Plastici din R. P. Bul
garia.

Din partea Ministerului fnvă- 
țămîntului și Culturii al R. P. 
Romîne și al Uniunii Artiștilor 
Plastici din R. P. Romînă. a vor
bit Ovid'iu Maitec.

Cu prilejul deschiderii expozi
ției de artă plastică 
contemporană la Sofia 
ganizată o conferință

Despre dezvoltarea 
mînești a vorbit Ervin 
directorul Muzeului de artă din 
Cluj.

O-----------------

clasică și 
a fost or- 
de presă, 
artei ro- 

Ditroi,

,.Aiară cu imperialiștii americani 
din Vietnamul de sud“

SAIGON 15 (Agerpres).
„Afară cu imperialiștii ameri

cani din Vietnamul de sud!“, 
„Jos clica trădătoare Ngo Dinh 
Diem !", „Să se pună capăt atro
cităților !“ — sub aceste lozinci 
s-a desfășurat recent în locali
tatea Tan-An din Vietnamul de 
sud un miting de protest împo
triva politicii antipopulare a gu
vernului, la care au participat a- 
proximativ 40.000 de persoane.

------O------  --------

relatărilor agenției pa-

studii 
cubani
(Agerpres). —

Potrivit
trioților sud-vietnamezi — „Eli
berarea", în ultimul timp peste 
100.000 de oameni din șase pro
vincii sud-vietnameze au partici
pat la demonstrații împotriva in
tensificării ’ imixtiunii americane 
în această tară.

In provincia Ben-Tre aproxi
mativ 10.000 de persoane au par
ticipat la un miting 
împotriva falsificării

- care au avut loc nu 
tară. Participanții la 
cerut, de asemenea, 
rea condițiilor de trai și libertăți 
democratice.

de protest 
alegerilor 

demult în 
miting au 

îmbunătățiIn U.R.S.S. vor sosi 
pentru 

1000 de
MOSCOVA 15 

TASS transmite :
In cadrul schimbului de dele

gații agricole de tineret’ în Uniu
nea Sovietică sosește un grup de 
1000 de cubani.

După cum s-a comunicat la 
Comitetul Central al U.T.C.L. 
din U.R.S.S., reprezentanții ti
neretului cuban vor urma timp 
de un an cursuri în 11 școli 
mecanizare a agriculturii.

------O------

Franța

de

Caravanele „călătorilor 
libertății” continuă

NEW YORK 15 (Agerpres).
Caravanele „călătorilor libertă

ții" continuă să străbată șoselele 
statelor sudice ale S.U.A.. In în
chisorile din capitala statului Mis
sissippi, Jackson, numărul persoa
nelor întemnițate pentru că au luat 
parte la această formă de protest 
împotriva segregației rasiale se 
ridica în ziua de 14 iunie la 138. 
Cu toate acestea din capitala Sta
telor Unite, Washington, au plecat 
cu autobuzele două noi grupuri de 
„călători ai libertății".

tativelor bilaterale. El a mențio
nat printre problemele cele mai 
importante problema dezarmării, 
lichidarea sistemului colonial și 
reorganizarea structuri} Secreta
riatului O.N.U.

In încheiere V. A. Zorin a che
mat pe corespondenți ca prin ac
tivitatea lor să contribuie la so
luționarea fructuoasă a proble
melor și* a răspuns la întrebările 
lor.

O-----------------

Campanie împotriva detașamentelor 
Hukbalahuk

MANILA 15 (Agerpres)
După cum anunță agenția Asso

ciated Press, poliția militară din 
Filipine, sprijinită de numeroase 
subunități militare din cinci pro ■ 
vincii, a început zilele acestea o 
nouă campanie împotriva detașa
mentelor Hukbalahuk (armata de 
eliberare a țării — N.R.) care
acționează în Luzonul central.

Armata de eliberare a fost 
creată în cursul luptei poporului 
filipinez împotriva militariștilor ja
ponezi în perioada celui de-al 
doilea război mondial. După ter
minarea războiului această orga
nizație a continuat lupta pentru 
adevărata eliberate națională a 
țării și pentru democrație. Auto
ritățile filipineze, sprijinite de 
S.U.A., au dezlănțuit represalii îm
potriva armatei de eliberare, si
lind pe patrioți să-și caute refu
giu în jungle. De atunci autorită
țile filipineze au întreprins în 
repetate rînduri operațiuni milita-

re împotriva detașamentelor arma
tei de eliberare a țării, însă toate 
încercările lor n-au dat rezultatul 
dorit.

Lipsa de locuințe din Austria
VIENA 15 (Agerpres). —■
Luînd cuvîntul la adunarea or

ganizată cu prilejul aniversării a 
40 de ani de la crearea așa-nu- 
mitului Fond federal locativ din 
Austria, A. Prcjjcsch, ministrul Pre
vederilor Sociale, a vorbit, printre 
altele, despre lipsa de locuințe 
din țară.

El a spus că în momentul de 
față în Austria se resimte lipsa 
a cel puțin 150.000 de locuințe.

Mapi succese ale agpicultupii 
cubane

----- O-----

Io sprijinul colonialiștilor 
portigkezi

LONDRA 15 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul agenției France Presse, 
forțele terestre și aeriene engle
ze vor instrui trupele, portughe
ze în procedeele tactice de „pază 
și interceptare", pe care ele le-au 
elaborat în cursul operațiilor îm
potriva mișcării „mau-mau" din 
Kenia și împotriva organizației 
de eliberare națională din Cipru 
— E.O.K.A. Englezii vor înce
pe să-și transmită „experiența" 
cu prilejul manevrelor militare 
comune cu Portugalia, care vor 
avea loc între 11 și 16 iulie.

л Corespondentul anunță, de a- 
semenea, că în vederea manevre
lor în Portugalia vor fi trimise 
batalioane de infanterie britani
ce care au luat parte în repetate 
rînduri la asemenea „operațiuni".

HAVANA 15 (Agerpres)
Anul acesta a fost obținută în 

Cuba o recoltă de trestie de za
hăr, cafea și cacao nemaiîntîlnită 
în istoria țării. Ca urmare, coope
rativele pentru producția zahăru
lui au început să restituie Băncii 
Naționale mari sume din împru
muturile pe care le-au primit.

Despre marile succese ale agri
culturii cubane a vorbit la Uni
versitatea Populară din Havana 
inginerul Eduardo Santos Rios, 
șeful secției producție a Institu
tului național cuban pentru refor
ma agrară. Subliniind rolul impor
tant al gospodăriilor de stat din 
Cuba, Santos Rios a arătat că în 
țară există 304 gospodării de 
stat, fiecare dintre ele reprezen- 
tînd o 
formări ,______ „
cubană. Citind drept exemplu fos-

mărturie a marilor trans 
petrecute în agricultura

--- o---

încearcă să-și mențină dominația 
colonială

(Agerpres).
„At Tahrir"

în Algeria
para Sahara de Algeria, pentru 
a menține în Sahara dbminația 
colonialistă și a exploata bogă
țiile ei naturale. Folosind pro
blema Saharei, subliniază ziarul, 
Franța încearcă să exercite pre
siuni asupra delegației algeriene 
și să zădărnicească tratativele.

O-----------------

TULBUPÂDI IN ZANZIBAR

împotriva reînvierii 
fascismului în R.F.G.

BONN 15 (Agerpres).
In legătură cu procesul călău

lui hitlerist Eichmann, care se 
desfășoară la Ierusalim, 26 cu- 
noscuți reprezentanți ai vieții 
publice din Germania occidentală 
au dat publicității la Frankfurt 
pe Main un apel către tineretul 
vest-german, în care avertizează 
împotriva pericolului de reînvie
re a fascismului în Germania oc
cidentală. După cum reiese din- 
tr-o informație transmisă de a- 
genția D.P.A., autorii apelului 
cer ca în interesul poporului 
german să fie înlăturați Globke, 
care deține funcția de secretar de 
stat al cancelarului Adenauer, 
precum și toți ceilalți foști na- 
zîștî notorii care dețin astăzi pos
turi de răspundere în R. F. Ger
mană.

ta fermă particulară pentru creș
terea vitelor, actualmente gospo
dăria de stat Rosario, Rios a re
levat că aici a fost introdusă pro
ducția bumbacului, a sporit nu
mărul vitelor și producția de lap
te. In numai doi ani s-w«feons- 
truit 120 căse de locuit, o școală 
și un spital.

Anul acesta — a arătat vorbi
torul — a fost obținută o recoltă 
de trestie de zahăr fără precedent j 
în istoria țării ceea ce a permis 
ca pînă in prezent să fie fabrica
te 6.700.000 tone de zahăr. Ca ur
mare a recoltelor excelente de ca
fea și cacao, Cuba va spori consi
derabil exportul acestor produse.

Santos Rios a subliniat, de ase^ 
menea, faptul că în școlile agri
cole sătești învață acum mii de 
țărani cubani și că. Ministerul A- 
griculturii intenționează să inten
sifice aplicarea metodelor științi
fice în agricultură și să creeze ins
tituții de cercetări științifice în 
domeniul agriculturii.

»

PROGRAM DE RADIO
17 iuniie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,20 Din muzica popoarelbr, 
10,30 Piese corale interpretate Йе 
Corul Radioteleviziunii, 
Concert de muzică din 
12,00 Muzică de estradă, 
Concert popular, 13,05 Concert de 
muzică ușoară, 14,00 Muzică 
populară romîneas,că, 14,30 Mu
zică die estradă, 15,10 Poeme de 
compozitori romîni, 15,45 Revis
ta revistelor (emisiune literară), 
16,15 Vorbește Moscova! 17,15 
Muzică ușoară, 17,50 Știința în 

Concert de 
romînească, 

ai Teatrelor 
și Consfan-

ți.20 
opere,
12,30

RABAT 15
Ziarul marocan

atribuie guvernului Franței răs
punderea pentru întreruperea tra
tativelor de la Evian.

juvernul francez și delegația 
lui, scrie ziarul, recurg la fel de 
fel de subterfugii pentru a se-

--- o---

ZANZIBAR 15 (Agerpres).
Tulburările care s-au produs 

în cursul recentelor alegeri din 
colonia engleză Zanzibar, s-au 
soldat cu 100 africani morți, 400 
răniți și 750 arestați. Autorită
țile coloniale engleze au încercat 
să explice aceste tulburări prin 
„ura dte rașă" dintre africanii 
și arabii din această țară. In rea
litate acesta a fost un asasinat 
premeditat, organizat în ziua a- 
legerilor atunci cînd a devenit 
limpede că Partidul naționalist 
din Zanzibar, care se pronunță 
împotriva colonialismului și ba
zelor militare străine, pentru to-

dependenta țării, se bucură de un 
larg sprijin popular. Prin însce
narea acestor tulburări se urmă
rea întărirea dominației colonia
le engleze șubrede din Zanzibar.

In legătură cu aceasta, Fede
rația sindicatelor din Zanzibar 
a dat publicității' o declarație în 
care se subliniază că „alegerea 
momentului pentru provocarea a- 
cestor tulburări demonstrează că 
ele au fost minuțios premeditate 
pentru a împiedica Zanzibarul să 
pășească pe drumul libertății și 
independenței adevărate și să le
pede jugul imperialismului și neo- 
colon îal ismului".

Situația grea a minerilor 
din Turcia

ISTANBUL 15 (Agerpres). — 
TASS transmite:

„Aproximativ 50.000 de mun
citori din întreprinderile indus
triei miniere primesc un sala
riu inferior minimului necesar 
traiului", a declarat Kemal Ozer, 
reprezentant al Federației 
catelor minerilor. După ce 
levat condițiile . grele în 
muncitorii sînt nevoiți să
ze, precum și lipsa mijloacelor 
necesare de securitate. Ozer a 
spus că în mine se înregistrează 
anual pînă la 7.000 de accidente 
și că din cauza bolilor profesio
nale 800 de muncitori își pierd 
în fiecare an capacitatea de 
muncă.

Minerii cer majorarea salarii
lor și îmbunătățirea condițiHor 
de muncă.

sindi- 
a re- 
care 

îucre-
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slujba păcii, 
muzică
19,15 Cîntă 
muzicale din 
ța, 19,40 Noi 
zică ușoară
Muzică de dans, 20,30 Ce e nou 
în librării, 21,00 Muzică populară 
romînească, 21,45 Muzică instru
mentală. PROGRAMUL II. 12,30 
Prelucrări de folclor de compo
zitori din țări socialiste, 13,15 
Concert de prînz, 14,03 Muzică 
ușoară sovietică, 14,30 „Simfonia 
despărțirii" de Haydn, 15,30 Mu
zică din operete, 17.00 Opera 
„Boema" (actul al IV-lea) dte 
Puccini, 18,05 Muzică ușoară, 
19,30 Pe teme internaționale, 19,40 
Estrada artistului amator, 20,30 
Muzică de dans, 21,45 Album ar
tistic, 22,00 Muzică de dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
17 iuniie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Veneția, luna și tu; At. 
SAHIA: Bîtă ieși din sac; PE- 
TRILA: Floarea zăpezii; LIVE- 
ZENI: Război și pace seria I-a; 
ANINOASAPovesite nordică; 
VULCAN : Eroii vii; CRIVUMA: 
Ștrengarii; LUPENI: ■ Dr. Soim; 
BARBATENI: Intîlnire cu Fran
ța; URICANI : Pas cu pas.

18,30 
populară 

soliști 
Galați 
înregistrări’ de mu- 
romînească, 20,00

Tiparul: fcti August- — Poligrafie


